
   
 

Licenčná zmluva 

uzavretá podľa zákona č. 185/2015 Z. z., Autorského zákona, v znení neskorších právnych 
predpisov (ďalej len „autorský zákon“) 

(ďalej len „Zmluva“) 
 
Táto Zmluva je uzatvorená medzi spoločnosťou  
 
Obchodné meno: DITEC, a.s. 
Sídlo:   Plynárenská 7/C, 821 09 Bratislava 
IČO:   31 385 401 
DRČ:   202 030 4198 
IČ pre DPH:   SK 202 030 4198 
Spoločnosť je zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I  Oddiel: Sa; Vložka číslo: 769/B.  
 
(ďalej len „Poskytovateľ“)  
 
a fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá Produkt inštaluje, sťahuje, kopíruje alebo používa 
(ďalej len „Používateľ“), pričom  
 
kliknutím na tlačidlo "I Accept"/"Súhlasím" počas inštalácie, sťahovania, kopírovania alebo používania 
Produktu vyslovuje Používateľ súhlas s ustanoveniami a podmienkami tejto Zmluvy a tiež súhlasí 
s tým, že používanie Produktu je znakom toho, že si prečítal túto Zmluvu, rozumie jej a zaväzuje sa ju 
dodržiavať.  
 

I. Vymedzenie pojmov 

1.1 Pre účely tejto Zmluvy sa rozumie: 

a) „Aktualizáciou“ akákoľvek nová verzia Produktu označená vyšším číslom ako verzia, 
ktorá bola aktuálna v čase uzatvorenia Zmluvy. Aktualizácia Produktu je Používateľovi 
poskytovaná po dobu trvania Zmluvy bezodplatne. Používateľ berie na vedomie, že 
Aktualizácia môže mať za následok rozšírenie, zúženie alebo zmenu funkcionality a 
využiteľnosti Produktu. V prípade, že Používateľ Aktualizáciu prijal, má sa za to, že s 
takýmito zmenami bez výhrad súhlasil. 

b) „Aplikáciami tretích strán“ počítačové programy, aplikácie, knižnice, databázy či 
moduly, ktoré Poskytovateľ používa pre vytvorenie a riadnu funkčnosť Produktu a ktoré 
sú prípadne v Produkte zahrnuté na základe licencie získanej Poskytovateľom od 
príslušnej tretej strany.  

V prípade Aplikácií tretích strán šírených pod open source licenciami sú príslušné 
licencie špecifikované v popise Produktu alebo v Dokumentácii Produktu. Poskytovateľ 
si vyhradzuje právo zmeniť zoznam Aplikácií tretích strán či použiť ich inú verziu. 
Aplikácie tretích strán, ktoré boli či sú použité pre vytvorenie Produktu a ktoré môžu 
byť prípadne zahrnuté do jednotlivých modulov Produktu sú výslovne vymenované v 
Dokumentácii Produktu. 

Produkt využíva licencie  softvérovej aplikácie PDFNet SDK copyright © PDFTron™ 
Systems Inc., ktorá je Aplikáciou tretej strany. 



   
 

c) „Dokumentáciou“ akákoľvek podkladová alebo sprievodná dokumentácia Produktu, 
vrátane Používateľskej príručky a ďalších Poskytovateľom sprístupnených informácií 
o Produkte.  

d) „Elektronickým podpisom“ kvalifikovaný elektronický podpis podľa Nariadenia eIDAS, 
zdokonalený elektronický podpis vydaný podľa Nariadenia eIDAS a alebo zdokonalený 
elektronický podpis založený na kvalifikovanom certifikáte pre elektronický podpis 
vydaný podľa Nariadenia eIDAS. 

e) „Nariadením eIDAS“ nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 
o elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na 
vnútornom trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES. 

f) „Produktom“ produkt D.Signer/XAdES určený pre vytváranie Elektronického podpisu 
v súlade s Nariadením eIDAS a ZDS, ktorý bol certifikovaný Národným bezpečnostným 
úradom Slovenskej republiky. Produktom v zmysle tejto Zmluvy sa rozumejú 
i akékoľvek sprievodné aplikácie a programy, ktoré sú distribuované spolu s produktom 
D.Signer/XAdES, predovšetkým, avšak nielen, D.Launcher, D.Signer Tools (D.Sig XAdES 
Extender, ASiC Factory) a D.Viewer či Aplikácie tretích strán, a to bez ohľadu na to pre 
aký operačný systém či platformu sú určené. 

g) „Objektovým kódom“ programovací kód, zložený alebo vytvorený v magnetickej alebo 
elektronickej binárnej forme, ktorý je strojovo čitateľný a použiteľný, avšak bez 
spätného zloženia, spätnej komplikácie alebo spätného vývoja nie je bežne čitateľný 
pre ľudí. 

h) „Zariadením“ technické zariadenie typu počítač, tablet, smartphone a pod., spĺňajúce 
parametre definované v Dokumentácii Produktu.  

i) „ZDS“ – zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie 
na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných 
službách). 

1.2 Poskytovateľ zostáva vlastníkom kópie Produktu a všetkých jeho súčastí a prípadného 
fyzického média, na ktorom sa Produkt dodáva v obchodnom balení, ako aj všetkých kópií 
Produktu a jeho súčastí, na ktoré má Používateľ právo podľa tejto Zmluvy. 

II. Predmet Zmluvy 

2.1 Na základe tejto Zmluvy poskytuje Poskytovateľ Používateľovi právo na používanie Produktu 
(ďalej len „Licencia“) a to výhradne v rozsahu, ktorý je výslovne vymedzený v tejto Zmluve, 
a za podmienky riadneho dodržiavania záväzkov Používateľa zo Zmluvy. Súčasťou Licencie je 
aj (sub)licencia na používanie Aplikácií tretích strán Používateľom, pokiaľ sú integrované 
v Produkte a sú používané pri súčasnom použití Produktu v súlade s touto Zmluvou. 

2.2 Licencia podľa tejto Zmluvy sa vzťahuje i k Aktualizáciám Produktu, pokiaľ s Aktualizáciou nie 
sú spojené iné licenčné podmienky. Poskytovateľ nie je povinný vydať akúkoľvek Aktualizáciu 
a obsah Aktualizácií, ktoré vydá, je závislý výhradne na úvahe Poskytovateľa. 

2.3 Licencia sa vzťahuje vždy len k verzii Produktu, ktorú Používateľ nainštaloval na Zariadenie. 
Inštalovaním novej verzie Licencia k staršej verzii automaticky zaniká. 

2.4 Licencia je poskytovaná Používateľovi ako bezodplatná, nevýhradná, územne neobmedzená 
a neprevoditeľná. Bezodplatná licencia je poskytovaná za výlučným účelom vytvárania 
a/alebo prezerania Elektronického podpisu na formulároch a ich prílohách určených pre 



   
 

komunikáciu s verejnou správou Slovenskej republiky v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z., 
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (zákon o e-Governmente), v znení neskorších predpisov. Akékoľvek iné 
použitie Produktu je podmienené udelením odplatnej licencie na základe samostatnej zmluvy 
uzatvorenej s Poskytovateľom.  

2.5 Poskytnutie Licencie podľa tohto článku nezakladá pre Používateľa žiadne vlastnícke právo, 
ani právo duševného vlastníctva alebo právo priemyselného vlastníctva k  Produktu a jeho 
súčastiam, s výnimkou práv a nárokov, výslovne priznaných touto Zmluvou. 

2.6 Používateľ nie je oprávnený Produkt ďalej scudziť, uvádzať na trh alebo sublicencovať, ani 
s ním nakladať inak, ako pre účely vytvárania Elektronického podpisu. 

2.7 Používateľ nie je oprávnený Produkt ani Dokumentáciu použiť, uvádzať na trh, distribuovať 
alebo inak využiť na komerčné účely alebo akúkoľvek zárobkovú činnosť Používateľa alebo 
tretej osoby. Používateľ nie je oprávnený Produkt ani Dokumentáciu zverejňovať na svojich 
webových stránkach či inak propagovať na komerčné použitie, vrátane ich použitia a ďalšieho 
predaja za účelom propagácie alebo predaja vlastných produktov a/alebo služieb. 

2.8 Na získanie oprávnenia Používateľa použiť, uvádzať na trh, distribuovať alebo inak využiť 
Produkt alebo Dokumentáciu na komerčné účely, je Používateľ povinný uzatvoriť 
s Poskytovateľom osobitnú licenčnú zmluvu, v ktorej budú dohodnuté najmä druh, obsah 
a rozsah licencie, jej trvanie a príslušná licenčná odmena. 

III. Práva a povinnosti Používateľa 

3.1 Používateľ sa zaväzuje, že: 

a) bude Produkt inštalovať a používať v súlade s Dokumentáciou, 

b) bude Produkt používať výlučne za účelom vytvárania Elektronického podpisu, 

c) sa zdrží použitia Produktu za účelom vývoja, kompilácie, spätnej analýzy a za iným 
účelom, ktorého cieľom je analýza kódu produktu a jeho iné, ako dohodnuté použitie, 

d) sa zdrží spätnej kompilácie alebo dekompilácie, rozboru, spätného vývoja, spätného 
zloženia alebo rozloženia, odomknutia alebo akéhokoľvek iného pokusu identifikovať 
zdrojový kód a/alebo použité algoritmy Produktu, alebo Objektový kód Produktu, 

e) sa zdrží zlúčenia Produktu s akýmkoľvek iným softvérom, ako aj zmeny, adaptácie, 
prekladu alebo vytvorenia akýchkoľvek diel odvodených od Produktu. 

f) sa zdrží akéhokoľvek použitia, uvedenia na trh, distribúcie alebo iného využitia 
Produktu alebo Dokumentácie na komerčné účely alebo akúkoľvek zárobkovú činnosť 
Používateľa alebo tretej osoby, v rozpore s bodom 2.7 vyššie a bez uzatvorenia 
osobitnej licenčnej zmluvy s Poskytovateľom na použitie Produktu alebo Dokumentácie 
na komerčné účely. 

3.2 Používateľ sa zaväzuje, že nepoužije, nevyhotoví kópiu, nezmení  ani neprevedie Produkt 
alebo akékoľvek jeho vyhotovenie, adaptáciu, prepis či zlúčenú časť inak ako v rozsahu 
a spôsobom, ktorý je výslovne dovolený touto Zmluvou.  



   
 
IV. Záruky a vyhlásenia 

4.1 Poskytovateľ prehlasuje, že podľa jeho najlepších vedomostí poskytnutie Licencie na použitie 
Produktu Používateľovi v súlade s podmienkami ustanovenými touto Zmluvou neporušuje 
žiadne práva tretej strany. 

4.2 Zodpovednosť Poskytovateľa za prípadné vady Produktu je obmedzená zárukou podľa 
odseku 4.4. Poskytovateľ výslovne odmieta poskytnutie akýchkoľvek výslovných alebo 
implicitných záruk, idúcich nad rámec záruky podľa odseku 4.4, najmä, ale nielen, záruk 
a požiadaviek na obchodovateľnosť Produktu, jeho zloženie, trvalosť či vhodnosť na osobitný 
účel. Poskytovateľ nezaručuje, že Produkt neobsahujú chyby a že budú spĺňať osobitné 
požiadavky Používateľa, s výnimkou účelu podľa odseku 4.4. 

4.3 Poskytovateľ sa zaručuje, že Produkt zodpovedá zákonným podmienkam pre vytváranie 
Elektronického podpisu a že disponuje zodpovedajúcim certifikátom vydaným Národným 
bezpečnostným úradom Slovenskej republiky. Poskytovateľ sa zaručuje, že Produkt spĺňajú 
všetky funkčné parametre potrebné pre vytváranie Elektronického podpisu v súlade 
s právnym poriadkom SR. Poskytovateľ upozorňuje, že správna funkcionalita Produktu je 
závislá na celom rade faktorov, predovšetkým na dostatočnom výkone a kompatibilite 
hardware, na ktorom je Produkt inštalovaný, na správnej funkcii a integrácii Aplikácií tretích 
strán zahrnutých do Produktu, ako i na prostredí, v ktorom je Produkt u Používateľa 
nainštalovaný a spúšťaný. Poskytovateľ nezodpovedá za vhodnosť hardwarového 
a softwarového prostredia Používateľa a z tohoto dôvodu nemôže garantovať funkčnosť 
Produktu za každých okolností. Poskytovateľ výslovne upozorňuje, že bez ohľadu na to, že pri 
tvorbe a Aktualizácii Produktu vynakladá najvyššiu starostlivosť, Produkt môže mať 
vlastnosti, ktoré v niektorých situáciách či v kombinácii s niektorými ďalšími faktormi môžu 
viesť k nefunkčnosti či chybe Produktu. Na základe uvedeného je preto Používateľ povinný 
predovšetkým: 

a) riadne a dostatočne zálohovať všetky svoje dáta; 

b) prijať také opatrenia, aby prípadná nefunkčnosť alebo chyba Produktu neviedla k vzniku 
škody. 

4.4 Poskytnutie licencie na Produkt nezakladá žiadnu zodpovednosť Poskytovateľa za dôsledky 
použitia Produktu Používateľom, najmä, ale nielen, nezakladá zodpovednosť Poskytovateľa 
za akékoľvek priame, nepriame alebo následné škody, poškodenie mena alebo narušenie 
obchodných postupov Používateľa alebo inej osoby. 

V. Trvanie Zmluvy 

5.1 Táto Zmluva je platná a účinná od prvého dňa, kedy Používateľ nainštaloval Produkt.  

5.2 Táto Zmluva sa uzatvára na obdobie platnosti certifikátu Produktu vydaného Národným 
bezpečnostným úradom Slovenskej republiky.  

5.3 Zmluvu môže Používateľ kedykoľvek vypovedať tak, že natrvalo vymaže, zničí alebo na svoje 
vlastné náklady vráti Poskytovateľovi Produkt, všetky prípadné záložné kópie a všetok 
súvisiaci materiál, ktorý získal od Poskytovateľa.  

5.4 Táto Zmluva, v časti upravujúcej práva Používateľa, zaniká, ak Používateľ nesplní alebo poruší 
ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy; v takom prípade je Používateľ povinný Produkt, všetky 
prípadné záložné kópie a všetky sprievodné materiály okamžite vymazať, zničiť, alebo na 
vlastné náklady vrátiť Poskytovateľovi. 



   
 
5.5 Skončením trvania alebo zánikom Zmluvy alebo jej časti nezanikajú povinnosti Používateľa 

podľa článku III tejto Zmluvy. 

VI. Záverečné ustanovenia 

6.1 Používateľ nie je oprávnený previesť Licenciu ani práva z tejto Zmluvy na inú osobu.  

6.2 Používateľ dáva dobrovoľný a ničím neobmedzený súhlas Poskytovateľovi, na prenos 
a spracúvanie osobných údajov Používateľa, v rozsahu, v akom ich Používateľ poskytne počas 
trvania tejto Zmluvy Poskytovateľovi.  

6.3 Používateľ súhlasí, že Poskytovateľ môže svojimi prostriedkami kontrolovať, či používa 
Produkt v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a súhlasí, že počas komunikácie *Produktu 
s počítačovými systémami Poskytovateľa môžu byť prenášané údaje, ktoré majú za účel 
zabezpečiť funkčnosť a oprávnenosť používania Produktu a ochranu práv Poskytovateľa. 

6.4 Táto Zmluva sa riadi a musí byť vykladaná podľa zákonov Slovenskej republiky. Používateľ 
a Poskytovateľ sa dohodli, že kolízne ustanovenia rozhodujúceho právneho poriadku 
a Dohovor OSN o zmluvách pri medzinárodnej kúpe tovarov sa nepoužijú a výslovne súhlasia, 
že na riešenie akýchkoľvek sporov alebo nárokov z tejto Zmluvy voči Poskytovateľovi alebo 
spory a nároky súvisiace s používaním Produktu je príslušný súd v Slovenskej republike.  

6.5 V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, 
neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení Zmluvy; tie zostanú platné a vykonateľné podľa 
podmienok v nej stanovených.  

6.6 Táto Zmluva predstavuje jedinú a úplnú dohodu vzťahujúcu sa ku Produktu, a plne nahrádza 
akékoľvek predchádzajúce vyhlásenia, rokovania, záväzky, správy alebo reklamné informácie, 
týkajúce sa Produktu. 

VII. Trademarks 

7.1 Technológia PDF v D.Signer/XAdES je založená na knižnici PDFNet SDK, copyright © 
PDFTron™ Systems Inc., 2001-2019, a je distribuovaná Používateľom na základe licenčnej 
zmluvy. Všetky práva sú vyhradené. 

 


